
III. MISCELIiEN. 

A. Mittheilungen aus handschriften. 

1, Der codex Marcianus 303. 

Zu dem, was im catalog der griechischen handschriften in 
Venedig p. 143, sowie hei Morelli Bibl. manuscr. |t. 179 ff. über 
diese handsciirift verzeichnet ist, gebe ich im folgenden einige 
nachtrage. Vielleicht werden dieselben einem oder dem anderen, 
der sich mit den in ihr enthaltenen Schriften beschäftigt, einige 
zeit ersparen. 

Fol. la. Der schluss des sog. fünfzehnten buches der eukli-
dischen elemente beginnt mit den Worten : εζητή&η πως εφ εχάστου 

p. 518, 13 Feyrard (ohne Überschrift). OH'eubar hatte der Schrei-
ber den rest einer handsciirift vor sich, welche von den Elementen 
nur noch dieses letzte stück und die optik und katoptrik enthielt. 
Denn die initialverzieruug zeigt, dass nicht etwa ein theil unserer 
handsciirift verloren ist, sondern dass der Schreiber mit jenen Wor-
ten, wie mit dem anfange einer schrift, seine arbeit begann. Die 
bemerkenswerten abweichungen des textes von der ausgabe von 
Feyrard sind folgende: p. 518, 15 onoiovv] οποιουοϋν 520, 
16 σαψώς^εψ' έχάστου] oucpovç tr/ έχάστω 521, 10 από αγ] 

uno της αγ 15 εϊσίν εν&εΊαι nach όρ&άς, tìdìv nach ηγμίναι, 

fehlt 522, 1 εσται] èdrì 7 ώς fehlt 523, 5 (Γη vor πάλιν 

525, 10 περιέξουσι] περιεχουΰι 11 την νπο] την χλίσιν την 

ino 526, 3 ώστ « ! ως τα 14 άείξομεν vor ou 527, 9 
γάρ\ γουν 12 τίμνουσιι] τεμοΰβιν 528, 5 τοΐι vor τρίτου 

9 τον] TU 11 τον] τα 12 τον fehlt 529, 11 στά-

σεως] συστάσεως 631, 13 rí¡ fehlt. 
Fol. Id x ) ευχλείδου οπτικά (diese Überschrift von der band 

1) Ich unterscheide die vier spalten eines jeden blattes. 
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Miscellen. 173 

Bossarions). Das prooemium f eh l t , der anfang· wird gleich mit 
den &έσεις p. 004 Greg·, gemacht. Abweichungen des textes von 
p. 004 und 005 : α 1 olì> fehlt 2 όψεις χατ' έξαγομένας 
διαστήματι ποιούσας in' αλλήλων διάστημα μεγε&ών 
μεγάλων β 2 προς: εν γ 1 αν fehlt 2 προσπιπτουβι 5 ελατ-
τονος ¿λαττονα & 1 δ' : δε, ebenso lu 1 β 1. Die numerirungen 
dieser 9έσεις fehlen, ebenso die schlussbemerkung nach den ΰίσιις 
und die Überschriften πρόταΰις a' und πρότασις β', πρ. u iiber-
schr. ουδέν] Ό δεν (so und O roth) 3 v. u. to: τά 2 v . 
u. περιπεσοΰνται] προΰπεσοννται Das αχόλιον fehlt β 1 
δρώμενα 5 ν . u. την: το 3 ν. u. âv fehlt 2 v. u. 
BÄK: βδλ xyß Am schlösse von πρότ. β noch fo lgendes : τά 
γαρ υπό πλειόνων γωνιών ίιρώμενα άχριβέστερον φαίνεται. Auch 
hier kein scbolion. 

Fo l . 0 c ευχλείδου χατοπτριχά (auch dies von der hand l ies-
sarions). Varianten für p. 6 4 7 : &εΰεις. a 1 'Όψιν: der initial-
buchstab von Όψιν fehlt, ein o f t vorkommender fall in der hand-
schrift νποχείσ9ω fehlt β 1 ευ&είας γ 2 υρ&ας εστί Die 
Überschriften θέσεις und φαινόμενα fehlen lMiaeu. β l χνρτοΐς 

δί TÍ. 

Fol . 9 a Θέωνος σμυρναίου των εις ζ ó μα&ημαηχον χρησί-
μων. Hierüber an einem andern orte. 

Fol . 16 c Σερηνου του φιλοσόφου ix λημμάτων. Der text 
des stückes a ) erhält durch diese handschrift keine Verbesserung. 

Fol . 16 d Πρόχλου νποιΰπωσις των άστρονομιχών νπο&έσεων, 
dieser text scheint besser zu sein als der von Halma herausgege-
bene. Das prooemium bietet fo lgende Varianten: 5 iv 6 w ' ] 
ε π' 9 αυιοΐς nach τούτων υποθέσεις ΆρίσταρχοΙ 10 
"Ιππαρχοι Πτολεμαίοι 13 ε'ξηυπορημένων 15 σου] συ 

μέσοις nach Λυδυϊς 10 ταύτα 17 υπεσχόμην J/;] 
δε 19 άνήχε 2 0 παρόντι 12 τάς v o r περί ουρανίων 

23 υφηγήσεις 2 4 πρεσβεύων αυτήί•] εαυτήν 2 προ-
xt ι μεν ην 3 χρηναι 4 επί ζήτησιν 11 φε ρεσ9αι 12 
πρέπει που 14 χορηγός 15 d^] δε 17 δυσχεραί-
νονται 18 utu'§íuv xaì vor ζητούντεί 19 χατά λόγον 
nach αλόγων επιτελονμένας 2 2 ϊν γένηται 2 4 ανα-
ξίων 27 αυτής] αρχής· 

Fo l . 3 1 a Λιοφάνιου προλεγόμενα της συντάξεως. Der an-
fang dieser schritt lautet folgendermassen : Την άστρονομίαν tv 
ιοΐς προς Σνρον γενε&λιαλογιχοΊς ιετραΰι βιβλίοις ο Πτολεμαίος 
ούτω* ώρίσατο* αστρονομία εστίν επιστήμη χαταληπτιχη των εχά-
ΰιοτε γιιομίνων σχηματισμών ηλίου τε xuì σελήνης xaì των λοι-
πών αστέρων πρός τε αλλήλους xuì την γη γ. το ουν Ιπιστήμη 
χωρίζει αυτήν άπυ τών βαναίισων τεχνών: το δε χαταληπτιχή 

2) Theo de astr. p. 340 ed. Martin. 
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1 7 4 Miscelleii. 

ήτοι θεωρητική αντιδιαστέλλει αυτήν από τών πρακτικών τεχνών, 
τα δε λοιπά του ορισμού urtò πασών των θεωρητικών ιπιΰιημών. 
μόνη γάρ αν τη θεωρεί xaì άχριβολογεϊται τους τε προς αλλήλους 
των αστέρων σχηματισμούς, ώς όταν γένωνται διάμετροι xaì τρί-
γωνοι xaì τα λοιπά τών σχημάτων ποιούμενοι προς εαυτούς, xaì 
τους προς την γην δ>, ώς ΰταν έώοί τε xaì έσπέριοι ανατέλλοντες 
τε xaì δύνοντες τύχωσι xaì ετι μην εχ της προς αυτήν αποστά-
σεως σχήματα uva αποτελώσιν. Ιΰιίον δέ, ΰτι ο'ί παλαιοί ορώνιες 
τον μεν ουρανό ν σφαιροειδή xaì τεταγμένοι', τάς δε τούτου κινή-
σεις χατ' α'ίσ&ησιν ανωμάλους xaì «τάχτους φαινομένας, έ&αύμα-
ζον xaì αναγχαίως είς την περί τούτων ζητησιν ετρέποντο. άτοπον 
γαρ ελεγον, ει τα μεν εν γενέσει xaì φθορά περί την γη ν όμαλάς 
xaì τεταγμένης εχει κινήσεις, ο δε ουρανός ¿ίδιος ών xaì χαθ' 
εαυτοί τεταγμένος ανωμάλους εχει ταύτας, αναγκαίου ουν οντο,· 
xaì ομολογουμένου του εν τοις (die liandsclirift ταις) χρείττοσι 
μάλλον το τεταγμένον θεωρείσθαι της κινήσεως, τεταγμένας αυ-
τόν xaì ομαλάς τάς χινησεις απεφαίνοντο, ημΊν δε, τουτέστι rf; 
χατ' αΐσ&ησιν προβολή ημών, φαινομένας xaì άκολου&ως ούσας 
ανωμάλους, εντεύ&εν ουν προέ&εντο εις ζήιησιν εΰρεΐν τινα ύπό-
&εσιν, κυ.3' ην ομαλώς κινουμένου σφαιρικού σχήματος ανωμάλως 
φαίνεται χινουμενον' ηντινα υπό&ίΰιν καί σκοπός νυν τ Μ Πτολε-
μαίο} δ ιε'ξελ!} tiv, ζητούντι πώς αν σύμφωνος κατά πάντα τοΊς 
φαινομένοις ειρε&είη χρώμενω ταΊς γνωμετριχαΐς τε xuì αναντιρ-
ρήτοις άποδεί'ξεσιν. αυτό&εν δε xuì του χρησίμου το σεμνόν xaì 
πάσης μείζον αίρέσεως ώμολόγηται. ι Οτι δε το εν γη τυγχάνοντας 
xaì τοσούτον αφεστώτας μηδέν τών κατ' ουρανοί· γινομένων κινή-
σεων άγιοεΐν. η δε τάξις xaì το γνήσιον απροσδεες λόγου τοις 
ετοίμως της πραγματείας άντιλαμβανομέι οις. η δε εϊς τα μόρια 
διαίρεσις εχ διαιρέσεως ουτω λαμβάνεται, τών εν αστρονομία τά 
μεν περί τον ουρανόν, τα δε περί την γην" xuì τών περί τον ου-
ρανίιν τα μεν χα&όλου, τά δε μερικά, τα δε μερικώτερα· ομοίως δε 
xaì τών περί την γην xaì χα&όλου μεν εστι περί τον ουρανόν, 
όση περί τού σχήματος αυτού ζήτησις, είτε σφαιροειδης είτε κυλιν-
δροειδής η τί τοιούτον εστι. κατα μέρος δέ, ϋση περί τού ζωδια-
κού η τοϋδέ τίνος κύκλου, μερικώτερον δέ, ώς όταν σκοπώ μεν 
περί τίνος ζωδίου η περί τίνος τών αστέρων, περί δε την γην εστι 
χα&ολου πάλιν η περί τού σχήματος αυτής ζήτησις, εϊ άρα σφαι-
ροειδης η ου, καί 7ΐερί της &έσεως, πότερο ν κέντρου λόγον εχει 
προς τον ουρανον ή εκτός εστι τού μέσου, κατά μέρος δέ, ώς οιαν 
το οίκου μενον μέρος αυτής ζητώμει (die liandsclirift ζητουμεν)· με-
ρικώτερον δε τί> περί τούδε τού κλίματος η τήςδε της οίκήσεως. 

Fol. 39a Κλαυδίου Πτολεμαίου μαθηματικής συντάξεως βι-
βλίον πρώτον. Die vier ersten bûcher des Ptolemaus und das 
fünfte bis ή σεληνη p. 3 2 3 , 17 Η alma, fol. ί)2, stellen auf einem 
liombycinus, der durch liinzufüg-ung eines papiernen randes gleiches 
format mit den übrigen tbeilen der liandsclirift erhalten hat. Die 
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Scholien sind tlieils von derselben liand geschrieben wie der text 
theils von einer späteren, welche auch den papiernen rand benutzte. 
Von dieser späteren band sind auch die drei letzten spalten von 
fol. ί)1 (von διάφορον γένηται p. 3 1 3 an). Die darauf folgende 
band aber scheint wieder eine andere. Varianten für p. 1 und 2 : 

ασκήσεως α α 
1, ϋ θεωρη τιχώ 1 v. U. ενεργείας δ' 2, 1 περιγίνεσ&αι 

ί) όντων vor xaì την vor διδασχαλίαν ausgestrichen 
1 9 δε μόνον nicht mehr zu lesen 2 4 ζητητixov 6 v. u. 
χαταγινήμενον 5 ν. u. εν fehlt. 

Fo l . 1 8 7 a Των ασαφώς είρημένων Πτολεμαίου χαί δυσπα-
ραχολον&ήτως εν xr¡ αυτού τετραβίβλοι επί τό σαφέστεροι· χαί ευ-
παρακολούθητον μεταχείρησις. Προοίμιον. Das προοίμιον hat 
folgende abweichungen vom texte der baseler ausgabe 1 5 5 4 : p. 16 , 
2 την] περί 3 χαί fehlt χαί nach « f i τούτο παραβάλ-
λοντες] το tv πολλοίς παραβάλλεται 4 ασθενής] ασθενές τε 

γάρ εστι fehlt Nach δυσείχαΟτον ist eine zeile leer gelas-
sen 6 S tat t ουτε ein leerer räum 7 lautet s o : των ολοσχε-
ρών xal των πλείστων συμπτωμάτων επίβχϊψιν, dann leerer räum 
für etwa fünf buchstaben, dann φανεραν χιλ. 10 τούτων 1 1 
v. u. εχουσί πως 1 0 ν. u. ήδυνηθησαν 3 . u. ν. περί fehlt. 

Fol. 2 1 0 d Κεφάλ.αια έχατον του σοφωτάτου Πτολεμαίου 
ατινα χαί χαρποί επονομάζονται. Varianten für die zwanzig er-
sten κεφάλαια von dem von Camerarius (Nürnberg 1 5 3 5 ) heraus-
gegebenen text : 1 εναργείας τάς] ας 2 διενεργουμένας] 
διενεργούν χα τα πολυ bis ούσας ζ. 3 fehlt 4 γυμνασθεί] 
γνωΰθεν 5 tt¡ αλητεία σύσιοιχον fehlt 6 διελθεΊν steht 
nach μεθόδους απάσας fehlt 7 χωρεΊν 8 ιω επιστη-
μονι 1 0 t u ' « ] την 11 οί fehlt γ 2 του πράγματος] πραγ-
μάτων δ 1 αστέρα fehlt 2 οϊχείω] Ιδίω ε 1 π"/.ίον\ 
πλείον 2 εζαΰχήσας ς 2 προπαρασκευάζει εαυτόν ζ 1 
οίε ¿ffih'l όταν 2 χαιράς εστίν εύθετος ου λυσιτελήσει] οίδεν 
ωφελήσει 3 την vor εχβασιν η 2 διαγνώσεται] διαγνώ 
& 2 της γης fehlt ι 1 και nach ειδών 3 σκοπούντας εις 
αυτά t « 1 χαί nach ωρών 2 σύμμετροι' ιβ η: ¿V 
ιγ 1 το vor προβαίΐ'ειν fehlt ιδ 1 όιαθεσις] δύναμις 2 ητοι 
τοϊς δευτεραίοις fehlt ιε 1 ΰσα] οπύσα ις 1 είσΐ nach βα-
σιλείας 2 αν της fehlt 3 αν tf¡\ αυτοΐς εϊσίν 4 δογ-
μάτων] λοιπών τόπων ιζ2 ταύτης] ταύτα ιηΐ ότι αποτε-
λείς] οποταν υ.ποτελης τινός fehlt 2 «V fehlt ενδέχεται 

id 1 xaì fehlt 2 « ρ « ] εΰται roîç] των 3 αλλήλους. 

Fol. 2 1 3 1 Παύλου "Αλε'ξανδρέως εισαγωγή xaì μέθοδοι είς 
την αποτελεσματικών επιστήμην. 

Fol . 2 2 1 c ' Ιππάρχου (!) περί τών δώδεκα ζωδίων. 
Κριόί λέγεται, ότι εν εκείνω τω μηνϊ άρχεται τρέπεσθαι 
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από της χειμερίας ώρας επί τήν εαρινήν 3) xaì εν ϊσαις ώραις 
χρίνειν τήν τ ε νύχτα xaì ήμέραν. 

Ταύρος εχλή&η, ότι πολεύοντος τον ηλίουτον οϊχον εκείνον 
τάς ΰλωνα»·5) ετοιμάζουσιν ol ΑΙγνπτιοι δια τον ταϋρον, η ότι 
κ«τ' αυτόν τον χαιρον οίστρος ε/γίνεται τοις ταύροις' άλλως τε 
xaì η σύνοδος της σελήνης η εν τ φ ταυρω γενομένη σημαίνει την 
των υδάτων του Νείλου μέλλουσαν γίνεσ&αι φοράν4 διυ προς τήν 
του ταύρου ψωνήν το ύδωρ μώς ol Αιγύπτιοι, ώς δηλωτιχόν 
υδάτων εχάλεΰαν * μώς γαρ παρ αυτοΤς το υδιορ σημαίνει. 

Αίδυμοι ελέχθησαν, ότι πολεύοντος εχεΐνον τον τόπον του 
ηλίου τάς κοινωνίας xaì πραγματείας xaì συναλλαγας εν αυτω τω 
μηνί οί Αιγύπτιοι εποιοΰντο προς αλλήλους. 

/¿«ρ χ ί ν ο ς, ότι πολεύοντος του ηλίου τον τοπον εχεΐνον η των 
χαρχίνων μέταρσις από του Νείλου γινομένη δηλοϊ την των υδάτων 
ανάβασιν' αφίστανται γαρ της οχ&ης του Νείλου πηχυν ε πι τήν γήν ' 
xaì ούτω γίνεται δηλη πΰΰιν ή του Νείλου μέτρησις. 

Λέων δε ελέχθη, διότι ον τρόπον εστί το ζώον θερμόν, 
ούτω xaì ο μην χοίνματώδης εστί. 

Παρθένος δε εχλήθη, ότι του ηλίου πολεύοντος τον τόπον 
εκείνοι' παρθένος εστίν ή γη ήτοι άσπορος γεννημάτων. 

Ζυγός δε εχλήθη, ότι τον ηλίου πολεύοντος iχεΐνον τον 
τόπον Ισημερία γένεται. 

Σχορπίος δί εχλή&η, δτι του ήλιου πολεύοντος εχεΐνον τον 
τόπον ò σχορπισμός γίνεται τών γεννημάτων επί τήν γήν, ή ότι όν 
τρόπον ο σχορπίος 'έχει το χέντρον προς το πληΰσειν, οΰτως ù 
γεωργός7) προς τήν γήν το άροτρον. 

Τοξότης ίχλή&η δια το εν αυτω τον ηλιον υξυτάτην ποιεΐσ-
9αι τήν του πόλου διαδρομήν η xaì άλλως' ώσπερ γαρ δ τοξιχήν 
μεταχειριζόμένος αφίησι το βέλος επί τινα ΰχοπον xaì πάλιν âvd-
έλχων είς τουπίσω προς τον αυτόν αφίησι τόπον, οίτω xaì ο 
ήλιος χαταλαχών τον χαρχίνον ίίρ'ξεται (so !) πάλιν uπ' αυτού ΰπο-
χωρείν επί τα νοτιά. 

ΑΙ γ οχέρως εστί ζώον διφυές· τ à μεν εμπροσθε ν εστί παρ· 
όμοια τrj φύσει xaì ξηρά, τά δέ όπισθεν χητει τω ενύγρω xuì 
ψυχρότατα). xaì ο ήλιος γοΰν εν τω τοιοντω ζωδίω είσελ&ών πε-
ρατοϋ μεν το φ&ινοπωρον το ξηρόν, άρχεται δε του χειμώνος του 
υγροΰ xaì ψυχρού. 

' Υ δ ρ οχ ό ο ς ώνόμαΰται παρά το χύσιν υδάτων εμποιεΐν εν 
αυτω τον ηλιον γενόμενον. 

Ίχ&ύες δε χαλεΊται το ζαίδιον δια τύ τον ηλιον τω τοιούτο) 

3) εαρινήν. 
4) Fol. 22 d. Nach ηλίου steht al (der verfrühte ant'ang von 

αίγνπιοι). 
5) ίίλωνκς. 
6) Das zeichen für den stier. 
7) ο'ντω jùv γιωργόν. 
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ζωδίω 7τεριγενομενον οΐΰτρον τοις ίχ&όΰιν εμβάλλειν εϊς Ιπόμνηΰιν 
άγοντα της οίκείας αποκυήΰεω^' καί τοΰτο ε'ξεΰιι γνώναι παρά ιών8) 
οίχοΰντων ιυν πονιυν, ενθα εΰτίν η Μαιώτις λίμνη, ίν J¡ πας ίχ&υς 
άπυμαιοντυ,ι· · ο ih ν xal Μαιώτις η τοιαύτη λίμνη επωνομάΰθη. 

F o l . 2 2 2 ¡ι. Ψηφηφορία κατ ' ' Ινδούς η λεγομένη μεγάλη' ϊπω-
μεν9) δε xal περί τω. D e r Schre iber w o l l t e be re i t s l i ier d ie ψηφη-
ψορία des Planudes schreiben, brach aber ab und schrieb zunächst 
den folgenden tractat über das astrolabiuni 1 0). 

Ei βούλει μα&εΐν n ) την του αστρολάβου μέ&οδον, μ né n/o υ 
ταΰτην τόνδε τον τροπον ' τά πρώτα μεν γαρ ζητηΰεις, εν πόΰαις 
μοίραις ο ηλιακός δρόμος εΰτί, παντός κύκλου χατά το ουράνιον 
ΰώμα παρ· ι τοις άΰτροι όμοις εις τ'ξ' μοίρας τεμνομένου' ευρήσεις 
δ'άν οΰτως, rrj δ ε ξ ι ά χειρί λαβών νυν άΰτρόλαβον απυ της δομέ-
νης (so !) ΰχοίνον εν τω κρίκοι αυτοϋ χαί τον άριΰτερον ώμο ν τρέ-
ψας προς τον ηλιον ΰτη&ι προτείνων τον άΰτρόλαβον προς αυτόν' 
από του μέρους, χα& ο το χανόνιον o xal χά&ετο^' καλείται, ΰυν-
δέει ( so !) πάΰας τ α ς κατ' επΐ((άνειαν εγκεχαραγμένας μοίρας u ) 
καί Ι'ι'9α καταγεγραμμέναι είοίν al τοΰ τεταρτημορίου του κύκλου 
εννενήκονια μοΧραι' xuì όταν ϊδτ]ς την τ"ϋ ηλίου ακτίνα υπειΰδυο-
μένην ενιος της άνωθεν οπής του κανονίου και άποχαταντώΰαν εις 
την ετε'ραν ήγουν την κάτωθεν καί τεμνομένην δί/α παρά της εγχε-
χαραγμένης εχεϊΰε ευθείας γραμμής, τηρηΰον εν πόααις μοίραις 
του κανονίου το άκρον εΰτί καί ώΰπερ εύρηΰεις εχειν τοΰτο, Χΰ9~ι 
xuì τον ηλιον. 

έπειτα ει βουλει μα&εϊν, είτε μεΰημέριον εΰτίν εϊτε καί μη, 
πάλιν λαβών τον άΰτρόλαβον κα&ώς διεταξαμεθα ΰτη&ι προς τον 
ηλιον και ΰκόπηΰον πάλιν, είς πόΰας μοίρας ευρίΰκει ( so !) το 
άκρον του κανονίου του ηλίου νπειΰερχομένη τοις οπαϊς αυτοΰ 
λαμπηδων ' xal γράψον τον αριθμόν καί πάλιν ατή&ι και ποίηΰον 
τοΰτο ΰυχνάχις μέχρις ûv ευρήΰεις το τοΰ κανονίου αχρον προβάν 
κατα τάς γεγραμμέι ας του τεταρτημορίου μοίρας ' επάν δε ϊδ/;ς 
amo υποΰτρέφον μια. μοίρα, νόηΰον είναι τότε το μεΰήμβριον ( so !) 
καί άναβιβαζομένον μεν τοΰ ηλίου αρΟμει τάς μοίρας uno του 
κατά την ανατολών ορίζοντος, χλίνανχος δε απυ τοΰ κατά την δίΰιν. 

ώΰαύιως εΐπερ &έλει± γνώναι καί το πλάτος ενός εκάστου 
κλίματος, λαβών τον άΰτρόλαβον 0τη9ι προς τον ηλιον καθ' ον 
τρόπον διετα'ξάμεθα άνωθεν κατά τον καιρόν χαί) ' ον άρχεται 
τέμνειν τον ισημερινοί' κΰκλον ήγουν xui) : ι'ν καιρόν άρχεται τον 
κριον η τον ζυγό ν άρχεΰ&αι ( sehr , διέρχεΰ&αί)' καί ϊΰταΰο μέχρις 
άν είρη'σεις το μεΰημερινον ( so !), καί μετά τ υ ευρεϊν ΰε το μεση-

8) τον. 
9) Die rothe initiale Ε ist , wie häufig, vergessen. 

10) Vgl. über denselben Morelli s. 184. 
11) y® γινώακειν μα&ίϊν. 
12) μοίρας 

ΰψαίρας. 
Philologue. XXXI. Bd. 1. 12 
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μέριον αρί9 μησον τάς μοίρας τοϋ χύχλου, ας διήλΟεν ο ήλιος, χαί 
là ς irunoJ.iMfiïilduç ϊσ9ι είναι τι) πλάτος του χλίματος. 

ωσαύτως εΐπερ βούλει μα9εΐν, xul noia ώρα ioti της ημέρας 
χαί ποία μοίρα των ζωδίων ηρξατο υ ut ρ αν ία m ff .9 α ι του ορίζοντος 
χαί ποία ηρξατο του χαταδύεσ9αι xul ποία ήψατο χατά χορυφή» 
χίντρον χαί ποία του χατίι διάμετρον αυτοϋ, πάλιν λαβών τον άΰ-
τρόλαβον στή&ι προς τον ηλιον χαί τήρησον i ν πόΰαις μοίραις εστί' 
χαί επειτα λαβών τους χυχλους, τήν τι εγγεγραμμένας έχοντα τας 
μοίρας χαί το χλίμα του τόπου εις ο διάγεις χαί τον (fol. 2 2 2 b) 
Ιγχαταγεγραμμένα έχοντα τα ζώδια τα δώδεχα, εξέτασαν, είς 
¡7 ó ci ης μοίρας του ζωδίου in τότε ο ήλιος, χαί στί'ξον ε/.ιί' χαί 
επειτα επί&ες επάνω του χύχλου του έχοντος τά$ ώρας χαί χλίμα 
του ιόπου τον τα ζώδια γέροντα χαί στρέφοί1 το σημείον π ρ υ ς τον 
χατά την άνατολην ορίζοντα τον οντά εν τω χύχλω τοΰ χλίματος 
xuì άναβίβασον τον άρι9μον των μοιρών ων διηλ&εν ο ήλιος του 
χύχλου χατά τους εν τω χύχλω τοΰ χλίματος παραλλήλους του 
ορίζοντος ' χαί μετά ταύτα τήρησον είς το χατά διάμετρον ζωδιον 
του ενΰημαν&έντος τω σημείο) ζωδίου, δ διέρχεα&αι τον ηλιον 
προείπομεν · xuì ευρήσει^ έχείσε, ποία ώρα εστίν, εΐτα σχόπησον, 
ποία μοίρα τίνος ζωδίου ηψατο το" χατά την άνατολην ορίζοντος' 
χαί ει ευ ρήσεις, είτε εβδόμη έΰτίν είτε ογδόη είτε πλείων εϊτε 
ελάττων J τήν αυτήν ϊσ9ι εχειν προς δύΰιν xuì το χατά διάμετρον 
ΰν αυτοΰ ζωδιον, ωσαύτως τήρησον χαί είς πάσας μοίρας τέμνει το 
ζωδιον ή τοϋ μεσημβρινού χέντρον ευθεία, χαί είρήσεις, ούτως 
εχειν xul το χατα διάμετρον αυτοΰ ον ζωδιον προς το χέντρον του 
μεσο νυχτίου. 

"Ισ9ι δε xuì τούτο, ως οί αστρονόμοι ονομάζουσί τινας δώ-
δεχα οίχοδεσποτείας ι"ς διέρχεται τα. δώδεχα ζώδια· εί βούλει γοΰν 
μα&εΐν, πότε άρχεται διέρχεσ9αι εν εχαστον ζωδιον μίαν έχάστην 
οιχίαν, λαβών τον αστρόλαβον στη9ι προς τον ηλιον χαί ευρέ, είς 
πάσας μοίρας εν ι είς την υι/ιηλότητα τοϋ παρ' άστρονόμοις τεμνο-
μένου είς τ'ξ' μοίρας χυχλου ' χαί επειτα Ιδε xuì προς τον ορίζοντα, 
noia μοίρα τίνος ζωδίου η φ αϊ ο τούτου, xuì ποίησον εχείσε σημείον, 
xuì στρέψον τοΰτο είς το τέλος των οχτώ ωρών, χαί σχόπησον είς 
την γραμμ,ην τήν τοϋ μεσο νυχτίου το χέντρον τέμνουσαν δίχα, χαί 
ευρησεις ποία μοίρα τίνος ζωδίου διέρχεσΟαι τήν δευτέραν oìxo-
δεσποτείαν' είτα στρέψον αυτό προς το τέλος αύ&ις των ι' ώρών 
χαί πάλιν τήρησον είς τήν γριιμμήν τοϋ μεσονυχτίου, xuì ευρήΰεις, 
ποία μοίρα τίνος ζωδίου ηρξατο διέρχεσ9αι τήν τρίτη ν οίχοδεσπο-
τείαν · επειτα σχόπησον εις το χατά διάμετρον ον ζωδιον του ιιψα-
μένου ηρωτως τοϋ ορίζοντος ποΰ εν ι, χαί αρί9μησον τάς μοίρας 
χαί εν τούτοι άς ευρες εχειν xuì το χατά διάμετρον αυτοΰ ζωδιον 
όπερ άψασΰαι πρωτως τοΰ ορίζοντος προέφαμεν13), xuì ποίησον 
ΰημεϊον εχείσε, fai στρέψον τοΰτο εις το τέλος ιών δύο ώρών, xuì 

13) προέβημεν. 
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σχόπησον ιίς την γραμμην του μεσονυκτίου ' χαί ευρησεις nota 
μοίρα τίνος ζο^δίου ηρξατο διέρχεσ&αι την πέμπτην οίκοδεσποτείαν ' 
ή γάρ ηταρτη προευρέ&η, ότι χαί αϊ χατα τάς τέσσαρας γωνίας 
ουβας ευρέθησαν. ωσαύτως στρέι]ιον το τοιούτον σημέίον εις το τέ-
λος ιών τεσσάρων ωρών, χαί σχόπησον εις την γραμμην του μεσο-
ννχτίου xuì ευρήσεις, ποία μοίρα τίνος ζωδίου ηρξατο όιέρχεσ&αι 
την εχτην οίχοδεσηοτείαν χαί έπειτα εμβίβαζι τά χατά διάμετρον 
οντα τούτοις ει» τας ετέρας οίκυδεσποτstag' ει δε άπο της γραμ-
μής του μεΰονυχτίου ου òóvrj εΰρεΐν αχριβώς την μοΐριιν του ζω-
δίου δια το την &έσιν είναι του χύχλου του έχοντος τά ιβ' ζώδια 
οϋ λείαν, σχόπει εις την του μεσημβρινού (fol. 222 c) ευ9ε7αν' χαί 
χα&ως ε υρησεις εχειν το ιχεϊσε ζωδιον χατα τ ας έαντοϋ μοίρας, 
ϊσ&ι ούτως εχειν xuì το χατά την γραμμην του μεσονυκτίου ζωδιον. 

ωσαύτως εΐπερ εάέλεις ευρίσχειν άχριβώς χαί την ποιουμένην 
το ΰψωμα μοΐραν του ζωδίου χατά τον ορίζοντα, tí εχεις δυσκο-
λίαν δια το μη είναι λείιιν του δηλω&έντος χύχλου την $έσιν τη-
ρεί το χατά διάμετρον ον ζωδιον αυτού χατά τον ορίζοντα τον 
δυσμιχόν 14), χαί οϊαν ευρησεις εκείνου μοίρα ν, ΐσ&ι χαί την τού-
του. όταν δε μέλλι^ς ευρέΐν την μοΐραν της ώρας ποία ενι της 
ολης ώρας λαβών τον άστρόλαβον στη^ι προς τον ηλιον χαί εύρε, 
είς ποίαν μοΐραν ενι του χύχλου του διαιρουμένου nana τοίς αΟτρο-
νομοις εις τριαχοσίας ί'ξηχοντα μοίρας, και μενπω εχεϊσε, χαί τη-
ρησον είς το χατά όιάμετρον αυτού ζωδιον το δειχνΰον σοι την 
ώραν, χαί ποίηΰον έχεϊΰε ΰημεϊον χαί iviJa in το του έχοντος 
χυχλου τα ιβ' ζώδια οδόντιον, χαί στρέψον το σημε'ιον το χατα 
διάμετρον εις την άρχην της ώρας, xaì πάλιν ποίησον σημείο ν '¿νΟα 
ivi το μικρόν οδόντιον, xuì πάλιν Οτρεψον το χατα διάμετρον ση-
μεΊον εις το τέλος της αυτής ώρας, χαί πάλιν σιίξονlf>) εν&α ενι 
το οδόντιον, και σχόπησον, πόσαι μοΊραί εϊοιν απο του σημείου του 
γεγονότος οτε ivi εις την άρχην της ώοας ' xuì έπειτα πάλιν ΰκόπησον 
ποσαι μοίραι tìffìv άπο του σημείου τού γεγονότος οτε ην τό κ un/, 
διάμετρον είς την άρχην της ώρας μέχρι του πρώτου του γεγονότος 
οτε ενι ο ήλιος εις την οίχείαν ύψηλότητα ' xaì μετα ταύτα σκό-
πησαν, τίνα λόγον εχουσιν uí μ ο roui αύται προς πα,σας τάς μοίρας, 
ας διηλ&ε xaì το οδόντιον ' xaì ώς ενρησεις εχειν ταύτας προς τας 
ολας μοίρας, ΐσ&ι είναι xaì την μοΐραν της ώρας προς την όλην 
ώραν· ήγουν ει μεν αύται ήμισυ των όλων, xuì εχείναι ήμισυ, εί 
δε τρίτον αύται, χαί εχείναι τρίτον ωσαύτως χαί εις τυ εξης. 

επεί δε xuì κατά τάς παραλλήλου·,·, /.ut) ' ας άναβιβάζομεν 
τάς μοίρας «ς διέοχεται ò ήλιος, εστίν 'οτε άπατωμεΐ) a xaì της 
αληθείας ακριβώς ουκ επιτυγχανομεν, δει σε γινώσκειν xaì τούτο, 
ϊνα ποι/ις (iid/ίς?) ΰπον δεϊ το ση μείον είς τάς παραλλήλους, 
ΰπερ αντί του ηλίου λαμ.βάνομεν ' ti μέν εΰτιν είς την γραμμην, 
ιδού έ'χεις άχριβη την άλη&ειαν xui οΐδας, πόσαι μοϊραί είΰιν ti 

14) άυσιχυν. 
15) ατηξιιν. 

12 * 
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δ' ΐξω της γραμμής χαί βούλιι μα&εΐν που δει τ(9εσ&αι ΤΟ ση-
μεΐον, onto tic το ζοίόιον ο δίιοχεται ο ήλιος άντ' αυτόν τιθέα-
μιν, τρέψον το σημιΐον ιίς την γραμμην xaì Πτί'ξον , î'v&a ενι τ ο 
μικρόν οδόντων τον ζωδιακού κύκλου· xaì πάλιν 'στρέψον τούτο 
tig την παραλληλον ταύτης xaì στίξον πάλιν, tv9a Ivi το οδοντιον, 
χαί άρί&μησον τάς ¿γκεχαραγμένας μοίρας ας περιέχονσιν αϊ δύο 
Οτιγμαί τον μιχρον οδοντιον · xaì εί μ,tv εξ μοίρας περιέχονσιν αι 
δύο παραλληλοι xaì βουλει fhìvai το σημεΐον tig τας δύο, etti 
τ à δνο τρίτον τυγχανουσι ( f o l . 2 2 2 d ) των εξ μοιρών, θες xaì αυτός 
το οδοντιον tic το τρίτον των μοιρών α ς περιέχει, ει δε ήμισυ, εϊς 
το ήμισυ, ti δε τέταρτον, εις τη τέταρτον xaì εις το εξης όντως. 

οτε δε βυυλιι εύρίσκειν, εις ποίαν οίχοδεσποτιίαν εν ι εις εκαΰ-
τος των πλανήτων, από των δώδεκα οίχοδεσποτειών ευρες πρώτον 
( s o !), σκόπησον, είς ποίαν μοίρα ν τον ζωδίου ϊνι ο πλάνης' χαί 
εκείνο το ζφδιον ενρε είς τάς δώδεκα οίκοδεσποτείας ' χα: ίδε ta ν 
εισέρχεται ( s o !) εις ψ ϊνι ό πλάνης, xaì εμβίβασον εντός αυτόν 
της οιχοδεσποτείας ' ουδ' ( s e h r . ει δ ' ) ουκ εισέρχεται, εΐσαξον 
αυτόν είς την όπισθεν οίκοδεσποτείαν ή δε οικοδεΟποτεία ενι απ1 

άρχης της οίκοδεσποτείας ΐως της άρχης της ετέρας οίκοδεσηοτείας * 
οφείλει δε γινώσκειν χαί τοντο · ει μεν ενι ο πλάνης πέντε μοίραις 
η τέοΰαρΰιν η χαί Ιλάττοΰιν εγγιστα της άρχης της γωνίας, εισά-
γεται εντός αντης· ει δε πλείοΰιν, ουκ εισάγεται. 

ώΰαύτως ti βουλει μαΟεϊν xaì κατά την νύκτα, ποία ώρα 
εστί xaì ποία μοΊρα του ζωδίου ϊνι tiç το νψωμα, λαβών τον 
άστρόλαβον στήθι η προς το άΐιρον, ϋπερ ονομάζεται καρδία τον 
σκορπιού, η προς την καρδίαν τον ταύρου η Jρος την χαρδίαν του 
λ / o r r o ç η προ*.· τα αλλα, ϊιπερ είσίν εγκαταγεγραμ μένα tiç τον 
άστρόλαβον· χαί μνσας τον ενα οφθαλμό ν θες τον ετερον εις την 
οπην τον χανονίον, ίνα δια της ειέρας ϊ'δ^ς τό υ.στρον καταντικρύ, 
xaì μετά ταύτα άρίθμησον, εις πόσας μοίρας ενι uno του ορίζον-
τος χαί ϊστασο έχιΐσι · xut ο'ίαν ενροις μοίρα ν του ζωδίου τέμ,νειν 
τον ορίζοντα, εχείνην ϊσθι ποιΰν τη 1 0 ) τότι ύψωμα ' η δι ώρα 
ϊνι tv ña τυγχάνει ò ήλιος' την δε μοΐραν της ώρας ίνα ευρήσεις 
( s o ! ) καθ·' ην πρότερο ν έπιδιδώκαμεν μέθοδο ν, ιΰρίσκιιν ( s o ! ) 
xaì την μοΐραν της ώρας της ημέρας· xaì άγ' 'ότου ενρησεις το 
νψωμα, μέλλεις ινρησαι xut r«ç δώδεκα οίκοδεσποτείιις xaì εμ-
βίβάσαι xaì tv ανταΐς τους πλάνηιας είς τους οικείους τόπους, 
καθώς πρότερον διεταξάμεθα · και ταντα μεν περί της μεθόδου 
του αστρολάβου. 

F o l . 2 2 2 b 'Ι'ηγηφορία κατ' Ίνδονς η λεγομένη μεγάλη. D e r 
text dieser schritt des IManudes weicht von dem der ausgabe (Jer-
liards in vielem ab; er scheint weniger vollständig- zu sein. Das 
wor t μ. 2 4 , welches in der von Gerhard benutzten handsclirift un-
leserlich w a r , ist βιβλίο), p. 29 hat dieselbe handsclirift: έπεί δε 
ώ ,· ει· ε ί δ ε ι περί των συμβαλλομένων είς τον των αστέρων ψή-

16) τω. 
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φων διελαβομεν. Gerhard vermutbet ώς ενείδες, das richtige bie-
tet der Venetus: ως ε'δει. 

Fol. 228 a Tt/jh teùv εν τώ βυντά/ματι. Ks folgen die ca-
pitelüberschriften des von ioannes I'hiloponos verfassteil tractates 
über das astrolabium17). Ich tbeile die Varianten für p. 1 und 2 
der ausgabe von Hase vollständig mit, ferner die lesarten der stel-
len, an welcher in dieser ausgabe änderungen vorgeschlagen sind. 

|>. 1. Die Überschrift fehlt. Z . 5 τώ vor ψιλοϋοφω εσπου-

δασμένην διδασχάλω 6 σαψαι είας 7 ταύτα] τα loiaviu 

10 « ί τοίνυν eV] εν μεν ο υ ν 11 τώ μεσημβρινά) — ώ ι f e h l t 
13 τώ xu!} j τυ xatF 15 επί ταύτης δέ 10 εΟτηχε] 

εστι. ον 

|). 2. 5 εχάτερα ti εννενήχοιτα 10 εννενηχοστη 

11 εφ' fehlt 12 τώ vor 'ορίζοντι τώ άνατολιχώ 13 τώ 

δυτιχώ 14 ου μην) ουκ εν 15 εννενηχοντα 16 μόνον 

vor άρχει 18 η 'έτερος τις άστηρ fehlt 19 αλλ' ϊν ' ε (χον-

τες αρτίως) χωμεν ραδίως, die eingeklaniiiierten worte sind in der 
handschrrift ausgestrichen. txáiiou 20 εν τισιν fehlt. 
25 ομοίως εύ&εlui είΰίν. 

p. 2." 7 δι' ων 4, 18 ίχ&ύων fehlt. 19 άλλους 

5, 22 το steht in der handschrift. (5, 7 το δε νπυ γΐ; ν το δ lu 

τών ωριαίων γραμμών μείζον · των δε τριών χύχλων τούτων του 

θερινού χτλ. 7, 8 η εξω&εν ϊτυς 17 χαί steht in der hand-
schrift. 25 Ιχΰύοιν, dann αυ statt ουν 8, 3 προς steht in 
der handschrift. 24 επ' ευθείας 9, 7 εις αυτήν, υψει 

15 άρχο μένους 10 προ μεσημβρίας 17 διοπτεία 10, 16 
υπάρχων ο ήλιος 24 πάντως 11, 25 ο ήλιος• είτε αυτό τούτο 

τις μετρηΰ ειε, είτε το uno τοS όυτιχοΰ ορίζοντος υπό γ ην ano 

της χαταδιάμετρον μοίρας• ισον y α ρ χτλ. 12 , 15 Μέντας 

16 φυλάξαντας 13, 1 το 5 η stellt in der handschrift 
11 πόΰον 14, 4 ταύτα 7 ημιΰφαιρίω του τυμ-

πάτου μέρει fehlt. 18 τούτων st. πάντας 24 τον φαινόμενον 

15, 14 οντες διοπτεύσαμεν 16 überschr. 3 η stellt 
in der handschrift. 1 διειΰτήχει 5 ει steht in der handschrift. 
15 σημειωΰαμέιους 17, 11 η 20, 2 εστίν steht nicht in der 
handschrift, statt dessen ζ. 1 δυνατόν vor πόσων 11 άρχομέ-

ίΌνς 21, 1 ταύτα 22 ζητήσωμεν, ποία αυτών τοσουτους 

νψονται παραλλήλους εν τώ μεσημβρινώ γινομένην · χαί όσους 

εύρηιαι 23, 15 ειπείν 24, 8 ηγοΰμει·α 10 ηγού-

μενα 18 τώ steht in der handschrift 23 τών stellt in der 
handschrift. 28, 19 ηλίου χαί σεληνης, vorher τ mit einem ca-
siiszeicheu (τών ?) ausgestrichen. 28 εχάσιου. 

17) In der von Bessarion geschriebenen Inhaltsangabe, die sich vorn 
in der handschrift befindet: περί τΐ,ς αστρολάβου χατκγραφης Ιωάννου 
τ ον ΦιΧοπόνου. 

Bonn. Ε. Wilier. 
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